Obecní úřad TLUSTICE
Ič: 00233897

bank.spoj . ; 1967797359/0800
tellfax : 3LL5L22L9
ou@tlustice.cz

Se sídlem: Tlustice 203
268 01 Hořovice

IDDS: n66apyf

Tlustice, dne 25. 7.2019

Vyřizuje: Mgr. H. Kaššová
z. klenorová

vEŘEJNÁ vynlÁšxn
_ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ
ruÁvnnu zADÁNí územruíHo pLÁNu TLusTlcE

Obecní úřad Tlustice jakožto pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona návrh zadání územního plánu Tlustice.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zajistil doručenío
zveřejnění návrhu zadání územníhoplánu Tlustice touto veřejnou vyhláškou.

Návrh zadáni územníhoplánu (ÚP) Tlustice, obsahujícíhlavní cíle a požadavky na

zpracování návrhu územníhoplánu

BUDE VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
oD 25. 7. 2019 Do 26. 8. 2019 ryČETNĚ).

Vzhledem k rozsahu dokumentu

je zpřístupnění celého obsahu návrhu

zadání

zajištěno:
- v tištěnépodobě na obecním úřadě, a to v úředních hodinách v pondělí a ve středu, od
8.00 - 17.00 hodin.
- v elektronické podobě pak na stránkách obecního úřadu na internetové adrese:
www.tlustice.cz. Současně bude jako nepovinná součást návrhu zadání vystaven výkres
záměrů, hodnot a problémů obsahují veškerépodněty uplatněné u obce jako požadavky
na provedenízměn v území.

Poučení:
Ve lhůtě do í5 dnů ode dne doručenítéto veřejné vyh!ášky s oznámením o projednání
návrhu zadání na úřednídesce Obecního úřadu Tlustice - tj. nejpozději do 26. 8. 2019
(včetně) můžekaždý uplatnit své připomínky. Připomínky lze uplatnit výhradně
písemnou formou, a to na adresu pořizovatele uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.
K připomínkám podaným po lhůtě se nepřihlíží.
V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžetev průběhu celého procesu
pořizování obracet na Zdeňku Klenorovou, tel. 604 183 111, která je fyzickou osobou
oprávněnou pro výkon územně plánovacíčinnostipodle § 24 stavebn ího zá}rona.
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